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 Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah 
kompensasi, motivasi, dan lingkungan kerja. Ketiganya mempunyai peranan penting 
dalam meningkatkan kinerja karyawan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
adakah pengaruh kompensasi, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan bagian produksi PT Nyonya Meneer Semarang baik secara silmutan 
maupun parsial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh kompensasi, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 
bagian produksi PT Nyonya Meneer Semarang baik secara silmutan maupun parsial. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah karyawan PT Nyonya 
Meneer Semarang berjumlah 1.125 orang, kemudian dengan rumus slovin diperoleh 
sampel sebanyak 92 orang. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari : variabel bebas 
yaitu kompensasi (X1), motivasi (X2), lingkungan kerja (X3) serta variabel terikat 
yaitu kinerja karyawan (Y). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode kuesioner (angket) dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode analisis deskripsi presentase dan regresi berganda. 

Hasil penelitian diperoleh hasil regresi linier ganda Y= 24,540 + 0,297 X1 
+0,225 X2 + 0,281 X3. Uji Hipotesis untuk variabel kompensasi diperoleh  t = 2,756 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,007 maka Ho di tolak dan Ha diterima, untuk 
variabel motivasi kerja diperoleh t = 3,405 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 
karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0.05 maka Ho di tolak dan Ha 
diterima, untuk variabel lingkungan kerja diperoleh t = 2,577 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,012 karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0.05 
maka Ho di tolak dan Ha diterima 

Simpulan 1) Ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT 
Nyonya Meneer Semarang, sebesar 7,95%; 2) Ada pengaruh motivasi terhadap 
kinerja karyawan PT Nyonya Meneer Semarang, sebesar 11,62%; 3) Ada pengaruh 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Nyonya Meneer Semarang, sebesar 
7,02%; 4) Ada pengaruh kompensasi, motivasi, dan lingkungan kerja secara bersama-
sama terhadap kinerja kaeyawan PT Nyonya Meneer Semarang, sebesar 40%, sedang 
sisanya sebesar 60% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Saran yang diajukan : 
1) Perusahaan perlu berupaya untuk setidaknya menjaga dan bila memungkinkan 
meningkatkan apa yang telah diraih pada variabel kompensasi, motivasi, dan 
lingkungan kerja dengan harapan kinerja karyawan juga akan semakin baik; 2) 
Sebagai karyawan yang baik, janganlah menomorsatukan kompensasi sebagai suatu 
hal yang harus dikejar dengan apapun caranya, tetapi hendaklah mereka bekerja 
sebaik mungkin sebagai bukti tanggung jawab atas  pekerjaan yang mereka peroleh; 
3) Bagi peneliti lain atau selanjutnya dapat  memperdalam dengan menambah 
variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti kondisi pekerjaan, 
rekan kerja, dan disiplin kerja, serta populasinya lebih diperluas untuk semakin 
membuktikan bahwa ada pengaruh yang cukup signifikan antara kompensasi, 
motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja. 


